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David Hammerstein Mintz
A szellemi tulajdonjogok érvényesítését biztosító büntetőjogi intézkedésekről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat

Irányelvre irányuló módosított javaslat (COM(2006)0168 – C6-0233/2005 –
2005/0127(COD))

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás, előterjesztette:Dorette Corbey és Edith Mastenbroek

Módosítás:13

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri az illetékes Jogi Bizottságot, hogy 
javasolja a Bizottság javaslatának elutasítását.

Indokolás
Az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy a belső piac védelméhez (EK-Szerződés 95. cikk) 
szükség van az irányelvre irányuló javaslatra, és az Európai Bíróságnak az európai 
környezetvédelmi politikáról hozott, 2005/09/13-i (C-176/03. sz. ügy) ítéletéből származtatja a 
büntetőjogi szankciók irányelvbe foglalását. Bár nem lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy 
az ítéletben meghatározott feltételekre is figyelemmel büntetőjogi szankciókat foglaljanak az
első pillér valamely eszközébe, az ítélet széles körű alkalmazhatósága még nem nyert 
végérvényesen megállapítást. Az ítélet szerint számos szigorú feltételt kell teljesíteni ahhoz, 
hogy a Közösség a büntetőjogot alkalmazhassa. A szellemi tulajdonjogok megsértését nem 
lehet úgy kezelni, mint a védendő szakpolitika olyan súlyos megsértését, amely miatt 
büntetőjogi intézkedések összehangolt alkalmazását nélkülözhetetlennek kellene tekinteni az e 
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jogsértések elleni küzdelemben. Az sem tekinthető helyénvalónak, hogy az Európai Bizottság 
minimum-maximum szankciókat is foglalt a módosított javaslatba. Ezért az Európai 
Parlamentnek  meg kell fontolnia – ahogyan nemzeti szinten is történt -, hogy megkérdőjelezi, 
vajon ez a javasolt irányelv tiszteletben tartja-e a szubszidiaritás és az arányosság elvét.

Módosítás, előterjesztette:Umberto Guidoni és Vladimír Remek

Módosítás:14

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri az  illetékes Jogi Bizottságot, hogy 
javasolja a Bizottság javaslatának elutasítását.

Indokolás

Amint a Y.E.M.A. Timmerman-Buck, a Szenátus elnöke és F.W. Weisglas, a Képviselőház 
elnöke által Frattini úr, a Bizottság tagja részére küldött 2006. július 3-i levélben szerepel, „a 
Parlament két háza úgy ítéli, hogy a Közösség nem rendelkezik hatáskörrel a tervezett 
cselekvés célkitűzését illetően. E helyzet ellenére a két ház köteles a Bizottság javaslatát 
illetően elvégezni a szubszidiaritás és az arányosság ellenőrzését. E vizsgálat eredményeként 
arra a következtetésre jutottak, hogy a Bizottság javaslata nem egyeztethető össze e két 
elvvel”.

Irányelvre irányuló javaslat

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette:Umberto Guidoni és Vladimír Remek

Módosítás:15
(1a) preambulumbekezdés (új)

(1a) osztja a holland parlament véleményét, 
amely 2006. júliusban kiemelte, hogy már 
léteznek a kalózkodás elleni jogi eszközök, 
és elutasította ezt az irányelvet, mivel 
fölöslegesnek tartja, és megerősíti, hogy a 
Bizottságnak egyébként egyáltalán nincs 
jogköre olyan irányelvre irányuló javaslat 
megtételére, amely a szellemi tulajdonjogok 
megsértését bűncselekménnyé nyilvánítja.

Or. it
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Módosítás, előterjesztette:Umberto Guidoni és Vladimír Remek

Módosítás:16
(1c) preambulumbekezdés (új)

(1c) osztja a holland parlament véleményét, 
amely úgy véli, hogy semmilyen nyilvánvaló 
szükség nincs egy ilyen típusú irányelvre, 
és a Bizottság hibásan értelmezi az Európai 
Közösségek Bíróságának a 176/03. sz. 
ügyben hozott ítéletét, amikor a normatív 
intézkedési körét olyan területre terjeszti ki, 
amely nem tartozik a hatáskörébe.

Or. it

Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto

Módosítás:17
8) preambulumbekezdés

(8) Olyan rendelkezéseket kell előírni, 
amelyek célja a bűnügyi nyomozások 
megkönnyítése. A tagállamoknak előírják, 
hogy a szellemi tulajdonjogok érintett 
jogosultjai vagy megbízottjaik, illetve a 
szakértők támogathatják a közös 
nyomozócsoportok által végzett 
nyomozásokat. 

(8) Olyan rendelkezéseket kell előírni, 
amelyek célja a bűnügyi nyomozások 
megkönnyítése. A tagállamoknak előírják, 
hogy a szellemi tulajdonjogok érintett 
jogosultjai vagy megbízottjaik 
támogathatják a közös nyomozócsoportok 
által végzett nyomozásokat.

Or. fr

Indokolás
A szakértő fogalma pontosítás nélkül nagyon homályos. Mivel a nyomozás menetébe való 
beavatkozása sincs meghatározva, az fölöslegesen késleltetné e nyomozások folyamatát és a 
jogviták lezárását. Célszerűbb tehát törölni ezt a hivatkozást.
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Módosítás, előterjesztette:Umberto Guidoni és Patrizia Toia

Módosítás:18
(9) preambulumbekezdés

(9) A szellemi tulajdont sértő 
bűncselekményekkel kapcsolatos 
nyomozások és büntetőeljárások 
megkönnyítése érdekében azokat nem lehet 
a bűncselekmény sértettjének 
nyilatkozatától vagy feljelentésétől függővé 
tenni.

törölve

Or. en

Indokolás
A büntető nyomozást végző hatóságok nem járhatnának el saját kezdeményezésükre azt 
megelőzően, hogy a jogok jogosultja feljelentést tesz; mivel a használati engedélyre vonatkozó 
rendelkezéseket nem hozták nyilvánosságra, a jogok jogosultjának alapvető joga, hogy a saját 
belátása szerint rendelkezzen a jogaival.

Módosítás, előterjesztette:Paul Rübig

Módosítás:19
(9) preambulumbekezdés

(9) A szellemi tulajdont sértő 
bűncselekményekkel kapcsolatos 
nyomozások és büntetőeljárások 
megkönnyítése érdekében azokat nem lehet 
a bűncselekmény sértettjének 
nyilatkozatától vagy feljelentésétől függővé 
tenni.

(9) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy egy hivatalos vagy egy magán 
jellegű eljárási rendszert írjanak elő vagy 
tartsanak fenn. A magán jellegű rendszer 
esetében a jog jogosultját értesíteni kell a 
hatóságok által feltételezett 
bűncselekményekről, és kellően 
megalapozott gyanú esetén a kifogásolt 
vagyontárgyakat időlegesen biztonságba 
kell tudni helyezni.

Or. de

Indokolás
A Bizottság egy hivatalos rendszert javasol. Noha egyes tagállamok magán jellegű 
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rendszerrel is rendelkeznek, amelyek lehetővé tesznek bizonyos büntető nyomozásokat, ha a 
polgári jogi intézkedések nem elegendőek. Lehetővé kell tenni e rendszerek megőrzését. Ha a 
hatóságok kalózkodási esetekről értesülnek, fontos, hogy a kérdéses jogok jogosultja 
értesüljön a feltételezett bűncselekményről, és hogy a kifogásolt vagyontárgyakat időlegesen 
biztonságba helyezzék.

Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto

Módosítás:20
(9) preambulumbekezdés

(9) A szellemi tulajdont sértő
bűncselekményekkel kapcsolatos 
nyomozások és büntetőeljárások 
megkönnyítése érdekében azokat nem lehet
a bűncselekmény sértettjének nyilatkozatától 
vagy feljelentésétől függővé tenni.

(9) A szellemi tulajdont sértő
bűncselekményekkel kapcsolatos 
nyomozások és büntetőeljárások 
megkönnyítése érdekében azok még a 
bűncselekmény sértettjének nyilatkozata 
vagy feljelentése hiányában is 
megindulhatnak.

Or. fr

Indokolás

A büntetőeljárás megindítása feltételeinek meghatározása mellett ez a módosítás megőrzi a 
javasolt rendelkezés rugalmasságát. Nagyon fontos – különösen a közegészséget veszélyeztető 
esetekben, ahol a jog jogosultja nincs meghatározva –, hogy a büntetőeljárás a sértett 
nyilatkozatának hiányában is megindulhasson.

Módosítás, előterjesztette:Umberto Guidoni és Patrizia Toia

Módosítás:21
1. cikk, 1. albekezdés

Ezen irányelv megállapítja a szellemi 
tulajdonjogok érvényesítésének
biztosításához szükséges büntetőjogi 
intézkedéseket.

Ezen irányelv megállapítja az üzletszerűen 
elkövetett, a szerzői jogot sértő kalózkodás 
és a védjegy hamisítása megtiltásának 
biztosításához szükséges büntetőjogi 
intézkedéseket.

Or. en
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Indokolás

A Bizottság indokolása csak a szerzői jogot sértő kalózkodást és a védjegy hamisítását említi. 
Az alkalmazási kört tehát e két szempontra kell korlátozni. Ez megfelel a TRIPS-
megállapodásnak, amely szintén „a szerzői jogot sértő kalózkodásra” és „a védjegy 
hamisítására” vonatkozik.

Módosítás, előterjesztette:Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás:22
1. cikk, 1. albekezdés

Ezen irányelv megállapítja a szellemi 
tulajdonjogok érvényesítésének 
biztosításához szükséges büntetőjogi 
intézkedéseket.

Ezen irányelv megállapítja a szellemi 
tulajdonjogok – amelyek a szerzői jogból és 
a szomszédos jogokból, az adatbázisok „sui 
generis” jogából és a védjegyre vonatkozó 
jogból állnak, a szabadalmi jog, a kiegészítő 
oltalmi tanúsítványokból származó 
másodlagos jogok vagy a használati minták 
oltalmára vonatkozó jogok sérelme 
kivételével – érvényesítésének biztosításához 
szükséges büntetőjogi intézkedéseket.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette:Umberto Guidoni és Patrizia Toia

Módosítás:23
1. cikk, 2. albekezdés

Ezeket az intézkedéseket a közösségi 
és/vagy a tagállamok nemzeti jogszabályai 
által szabályozott szellemi tulajdonjogokra 
kell alkalmazni.

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság indokolása csak a szerzői jogot sértő kalózkodást és a védjegy hamisítását említi. 
Az alkalmazási kört tehát e két szempontra kell korlátozni. Ez megfelel a TRIPS-
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megállapodásnak, amely szintén „a szerzői jogot sértő kalózkodásra” és „a védjegy 
hamisítására” vonatkozik.

Módosítás, előterjesztette:Patrizia Toia

Módosítás:24
1. cikk, 2a. albekezdés (új)

A szabadalmak, a használati minták és a 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok nem 
tartoznak ezen irányelv alkalmazási körébe, 
kivéve azokat az eseteket, amikor bizonyíték 
lehet arra, hogy e jogok megsértése 
súlyosan veszélyezteti a közrendet vagy a 
biztonságot.

Or. it

Módosítás, előterjesztette:Umberto Guidoni, Patrizia Toia és Vladimír Remek

Módosítás:25
1. cikk, 2a. albekezdés (új)

A 2001. november 23-i Európai Tanács 
számítógépes bűnözésről szóló, az Európai 
Unió által aláírt egyezményének 
megfelelően a „szellemi kalózkodás” 
fogalma a kereskedelmi jellegű, a hamisítás 
(az eredetit utánzó vagy másoló, tiltott 
tartalom sorozatgyártása) értelmében 
súlyos és objektív sérelmet okozó 
bűncselekményekre korlátozódik.

Or. it

Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto

Módosítás:26
2. cikk, cím
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Fogalommeghatározások Fogalommeghatározások

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy meghatározzák a hamisítás fogalmát, amely központi jelentőségű ezen irányelv-
javaslat alkalmazásához. Csak akkor lehet szankciókat alkalmazni, ha létezik a hamisítás 
fogalmának világos meghatározása, amely lefedi a szellemi tulajdonjogok megsértésének 
valamennyi formáját, ideértve a hamisított árucikkek birtoklását is.

Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto

Módosítás:27
2. cikk, 1a. albekezdés (új)

Ezen irányelv alkalmazásában „hamisítás” 
bárki azon cselekménye, amellyel:
a) jogszerű indok nélkül birtokol, 
bármilyen vámrendelkezések mellett behoz 
vagy kivisz hamis védjegyet viselő 
árucikkeket;
b) eladásra kínál vagy elad hamis védjegyet 
viselő árucikkeket;
c) egy védjegyet, egy együttes védjegyet vagy 
egy együttes tanúsító védjegyet lemásol, 
utánoz, használ, elhelyez, eltávolít, módosít 
a bejegyzésével megadott jogok és az abból 
eredő tilalmak megsértésével;
d) tudatosan szállít attól eltérő árut vagy 
nyújt attól eltérő szolgáltatást, mint amelyet 
egy bejegyzett védjeggyel rendeltek tőle.

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy meghatározzák a hamisítás fogalmát, amely központi jelentőségű ezen irányelv-
javaslat alkalmazásához. Csak akkor lehet szankciókat alkalmazni, ha létezik a hamisítás 
fogalmának világos meghatározása, amely lefedi a szellemi tulajdonjogok megsértésének 
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valamennyi formáját, ideértve a hamisított árucikkek birtoklását is.

Módosítás, előterjesztette:Dorette Corbey és Edith Mastenbroek

Módosítás:28
2. cikk, 1a. albekezdés (új)

Ezen irányelv alkalmazásában „hamisítás” 
egy olyan vagyontárgy megsértése, amely 
egy oltalom alatt álló termék vagy védjegy 
jellegzetes elemeit célzottan és módosítás 
nélkül viseli.

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Umberto Guidoni és Patrizia Toia

Módosítás:29
2. cikk, 1a. albekezdés (új)

Ezen irányelv alkalmazásában „hamisítás” 
egy olyan vagyontárgy megsértése, amely 
egy oltalom alatt álló termék vagy védjegy 
jellegzetes elemeit célzottan és módosítás 
nélkül viseli.

Or. en

Indokolás

Lényeges, hogy a bűncselekményt pontosan határozzák meg. A szellemi tulajdonra vonatkozó 
büntetőjogi szankciók összehangolását a kalózkodás egyértelmű eseteire kell korlátozni. A 
bizonytalan eseteket, különösen a hasonlóság terén a védelem kiterjedésére vonatkozó 
kérdéseket illetően elegendőek a polgári jog hatálya alá tartozó szankciók..

Módosítás, előterjesztette:Umberto Guidoni, Patrizia Toia és Vladimír Remek

Módosítás:30
2. cikk, 1b. albekezdés (új)
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Ezen irányelv alkalmazásában 
„üzletszerűen elkövetett sértés” minden 
olyan, nyereségszerzés szándékával végzett 
üzleti tevékenység, amely a jog 
jogosultjának közvetlenül jelentős 
veszteséget okoz. A jogszerűen szerzett 
tartalmak magánszemélyek közötti, 
nonprofit cseréje nem tartozik ezen irányelv 
alkalmazási körébe.

Or. en

Indokolás

Az „üzletszerű” kifejezés különböző szempontokat mos össze, és nem határozza meg kellően a 
bűncselekmény alkotó elemeit. A módosítás a „nyereségszerzés szándékával végzett üzleti 
tevékenység” fordulat használatát javasolja. Ez a módosítás gyakorlatilag azonos az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottság által előterjesztett 6. módosítással. A „nyereségszerzés 
szándékával elkövetett bűncselekmény” kifejezést a „nyereségszerzés szándékával végzett 
üzleti tevékenység” kifejezéssel váltja fel. Szükség van a „szándék” és a „tevékenység” 
kifejezésekre, mert különben semmi sem bizonyítja a szándékot, ha nincs tevékenység.

Módosítás, előterjesztette:Umberto Guidoni és Patrizia Toia

Módosítás:31
2. cikk, 1c. albekezdés (új)

Ezen irányelv alkalmazásában „szerzői 
jogot sértő kalózkodás” az a cselekmény, 
amely megfelel a következő feltételeknek:
a) szolgai másolat;
b) nyereségszerzés szándékával végzett 
üzleti tevékenység
c) a jog jogosultjának közvetlenül jelentős 
veszteséget okoz; és
d) az érintett szerzői jog szabad akaratból és 
szándékosan elkövetett megsértése.

Or. en
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Indokolás

Fontos a bűncselekmény pontos meghatározása. Az első feltételnek a „szolgai másolatnak” 
kell lennie. „Szolgai másolat” nélkül a bűncselekmény nem kalózkodás.

Módosítás, előterjesztette:Umberto Guidoni és Patrizia Toia

Módosítás:32
2. cikk, 1e. albekezdés (új)

Ezen irányelv alkalmazásában 
„kereskedelmi védjegy hamisítása” az a 
cselekmény, amely megfelel a következő 
feltételeknek:
a) egy jel, amely azonos olyan árucikkekre 
vagy szolgáltatásokra vonatkozó 
kereskedelmi védjeggyel, amelyek 
megegyeznek a kereskedelmi védjegyet 
viselő árucikkekkel vagy szolgáltatásokkal;
b) nyereségszerzés szándékával végzett 
üzleti tevékenység;
c) a jogosultnak közvetlenül jelentős 
veszteséget okoz; és
d)az adott kereskedelmi védjegy szabad 
akaratból és szándékosan elkövetett 
megsértése.

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Patrizia Toia

Módosítás:33
3. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a szellemi 
tulajdonjog bármilyen, üzletszerűen 
elkövetett szándékos megsértését vagy arra 
irányuló kísérletet, bűnsegélyt és felbujtást 
bűncselekménynek minősítenek.

A tagállamok biztosítják, hogy a szellemi 
tulajdonjognak csak az üzletszerűen, a 
szervezett bűnözés támogatásának céljával
elkövetett és/vagy az egészséget vagy a 
biztonságot súlyosan veszélyeztető 
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szándékos megsértését, valamint az arra 
irányuló kísérletet, bűnsegélyt és felbujtást 
minősítik bűncselekménynek.

Or. it

Módosítás, előterjesztette:Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás:34
3. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a szellemi 
tulajdonjog bármilyen, üzletszerűen 
elkövetett szándékos megsértését vagy arra 
irányuló kísérletet, bűnsegélyt és felbujtást 
bűncselekménynek minősítenek.

A tagállamok biztosítják, hogy a szellemi 
tulajdonjog bármilyen, üzletszerűen –
amelyet úgy határoznak meg, hogy nem 
anyagi javak jövedelemszerzés céljából való 
rendelkezésre állása – elkövetett szándékos 
megsértését vagy arra irányuló kísérletet, 
bűnsegélyt és felbujtást bűncselekménynek 
minősítenek.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto

Módosítás:35
3. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a szellemi 
tulajdonjog bármilyen, üzletszerűen
elkövetett szándékos megsértését vagy arra 
irányuló kísérletet, bűnsegélyt és felbujtást 
bűncselekménynek minősítenek.

A tagállamok biztosítják, hogy a szellemi 
tulajdonjog bármilyen,  szándékos 
megsértését vagy arra irányuló kísérletet, 
bűnsegélyt és felbujtást bűncselekménynek 
minősítenek.

Or. fr

Indokolás
Jóllehet a TRIPS 61. cikke bevezeti az üzletszerűség feltételét, egy szellemi tulajdonjog 
szándékos megsértésének súlyossága a mennyiségre tekintet nélkül büntethető kell legyen, 
amely mennyiség súlyosbító körülmény lehet, anélkül, hogy meghatározónak kellene lennie. 
Ez lehetővé tenné az ún. „hangya”-kereskedelem büntetését, amely kis nagyságrendű, de a 
mennyiségtől függetlenül időnként súlyos következményekkel járó (például hamisított 
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gyógyszerek) hamisításokat jelent. A közösségi jognak a nemzetközi jognál szigorúbbnak 
kellene lennie.

Módosítás, előterjesztette:Jan Březina

Módosítás:36
3. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a szellemi 
tulajdonjog bármilyen, üzletszerűen 
elkövetett szándékos megsértését vagy arra 
irányuló kísérletet, bűnsegélyt és felbujtást 
bűncselekménynek minősítenek.

A tagállamok biztosítják, hogy a szellemi 
tulajdonjog bármilyen, üzletszerűen 
elkövetett szándékos megsértését, valamint 
súlyos esetekben az arra irányuló kísérletet, 
bűnsegélyt és felbujtást bűncselekménynek 
minősítik.

Or. cs

Indokolás
A TRIPS-megállapodások  megfogalmazását veszi át. Kísérlet, bűnsegély és felbujtás esetén 
csak a súlyos esetekben lehet előírni büntetést.

Módosítás, előterjesztette:Umberto Guidoni, Patrizia Toia és Vladimír Remek

Módosítás:37
4. cikk

(1) A 3. cikkben említett bűncselekményekre 
a tagállamok az alábbi szankciókat írják elő:

A 3. cikkben említett bűncselekményekre a 
tagállamok hatékony, arányos és visszatartó 
erejű szankciókat írnak elő.

a) természetes személyek esetében 
szabadságvesztéssel járó büntetések;
b) természetes és jogi személyek esetében:
i) pénzbírságok,
ii) a bűncselekményekből származó 
jövedelmek, vagyon és az elkövetéshez 
használt eszközök vagy az ezek értékével 
azonos értékű vagyontárgyak elkobzása.
(2) A 3. cikkben említett 
bűncselekményekre vonatkozóan a 
tagállamok előírják, hogy megfelelő 
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esetben az alábbi szankciók is 
alkalmazhatók:
a) a szellemi tulajdonjogot sértő 
vagyontárgyak megsemmisítése;
b) az elsősorban a bűncselekmény 
elkövetésére használt létesítmény teljes vagy 
részleges, végleges vagy ideiglenes 
bezárása;
c) üzleti tevékenységek folytatásának 
állandó vagy ideiglenes megtiltása;
d) bírósági felügyelet alá helyezés;
e) bíróság által elrendelt felszámolás;
f) az állami segélyekhez és támogatásokhoz 
való hozzáférés tilalma;
g) bírósági határozatok közzététele.

Or. en

Indokolás

A szankciók részletes leírása problémát jelent a nemzeti jogrendszerek sokfélesége miatt. Az 
egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről és az 
ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről szóló, 2003. július 22-i 
1383/2003/EK tanácsi rendeletnek megfelelő megfogalmazás. A Y.E.M.A. Timmerman-Buck, 
a Szenátus elnöke és F.W. Weisglas, a Képviselőház elnöke által Frattini úr, a Bizottság tagja 
részére küldött 2006. július 3-i levélben a holland parlament is e megfogalmazás használatát 
javasolja.

Módosítás, előterjesztette:Jan Březina

Módosítás:38
4. cikk, (2) bekezdés, bevezető rész

(2) A 3. cikkben említett bűncselekményekre 
vonatkozóan a tagállamok előírják, hogy 
megfelelő esetben az alábbi szankciók is 
alkalmazhatók:

(2) A 3. cikkben említett bűncselekményekre 
vonatkozóan a tagállamok előírják, hogy –
amennyiben a közérdek megköveteli –
megfelelő esetben az alábbi szankciók is 
alkalmazhatók:
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Or. cs

Indokolás

Az alapvető jogok súlyos megsértéséről van szó, azt a közérdekkel is igazolni kell.

Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto

Módosítás:39
4. cikk, (2) bekezdés, a) pont

a) a szellemi tulajdonjogot sértő 
vagyontárgyak megsemmisítése;

a) a szellemi tulajdonjogot sértő 
vagyontárgyak idő előtti teljes 
megsemmisítése, bizonyító minták kezesség 
nélküli megőrzése mellett;

Or. fr

Indokolás

Biztonsági okokból a szellemi tulajdonjogot sértő vagyontárgyak gyors és teljes 
megsemmisítése javasolt, a nyomozáshoz szükséges elemek kivételével. Ez az intézkedés a 
súlyos és drága őrzési költségek elkerülését is lehetővé teszi. A készlet láthatóvá tétele úgy is 
történhet, hogy azt a felfedezése pillanatában lefényképezik. Adott esetben a készlet 
megsemmisítésének feltétele lehet a vizsgálat alá vont személy – ha sikerült őt beazonosítani –
beleegyezése vagy a tiltakozásának hiánya, anélkül, hogy a bűnösség elismeréséről lenne szó.

Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto

Módosítás:40
4. cikk, (2) bekezdés, ga) (új)

ga) az őrzési költségeknek a hamisító 
részéről történő megfizetése.

Or. fr

Indokolás

Mellékbüntetésként a hamisító a nyomozáshoz szükséges vagyontárgyak őrzési költségeinek 
fizetésére legyen kötelezhető, mivel ezek a költségek jelentősek lehetnek, ha az őrzött 



PE 380.688v01-00

16/26 AM\635907HU.doc

Külső fordítás

HU

árucikkek, bár kis mennyiségűek, de terjedelmesek, és a nyomozás hosszú ideig tart.

Módosítás, előterjesztette:Umberto Guidoni, Patrizia Toia és Vladimír Remek

Módosítás:41
5. cikk

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
3. cikkben említett bűncselekményekért 
felelős természetes személyeket 
maximálisan legalább 4 év 
szabadságvesztés-büntetéssel sújthassák, ha 
e bűncselekményeket a szervezett bűnözés 
elleni küzdelemről szóló … kerethatározat 
értelmében vett bűnszervezet keretében 
követték el, valamint ha e bűncselekmények 
személyek egészségét és biztonságát 
veszélyeztetik.

törölve

(2) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
3. cikkben említett bűncselekményekért 
felelős természetes vagy jogi személyekre 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
szankciókat szabjanak ki. E büntetéseknek 
büntetőjogi vagy nem büntetőjogi jellegű 
pénzbírságokban kell testet ölteniük:
a) a legsúlyosabb esetektől eltérő esetekre 
maximálisan legalább 100 000 euró;
b) az (1) bekezdésben említett esetekben 
maximálisan legalább 300 000 euró.

Or. en

Indokolás

A 4. cikk már megemlíti a szankciókat.
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Módosítás, előterjesztette:Herczog Edit

Módosítás:42
5. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3. 
cikkben említett bűncselekményekért felelős 
természetes személyeket maximálisan 
legalább 4 év szabadságvesztés-büntetéssel 
sújthassák, ha e bűncselekményeket a 
szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló 
… kerethatározat értelmében vett 
bűnszervezet keretében követték el, 
valamint ha e bűncselekmények személyek 
egészségét és biztonságát veszélyeztetik.

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3. 
cikkben említett bűncselekményekért felelős 
természetes személyeket maximálisan 
legalább 4 év szabadságvesztés-büntetéssel 
sújthassák, ha e bűncselekményeket súlyos 
bűncselekményeknek minősítik, valamint 
amennyiben e bűncselekmények személyek 
egészségét és biztonságát veszélyeztetik.

Or. en

Indokolás

A „szervezett bűnözés” megszorító kritériuma megakadályozhatja, hogy a büntetőjog 
alkalmazásához egy ténylegesen hatékony európai keretet dolgozzanak ki. Ezenkívül a 
nemzeti jogokból (Franciaország kivételével) és a WTO TRIP-megállapodásából hiányzó új 
elemről lenne szó. A szellemi tulajdonjogokat ért bűncselekmények esetén a vádemelés jobb 
elvégzését célzó iránymutatások rendkívüli módon hiányoznak . Ezek az iránymutatások, az e 
javaslatban előírt formájukban  csak akkor lesznek hasznosak, ha azokat minden olyan 
bűncselekményre alkalmazzák, amelyek a jogok jogosultjainak súlyos üzleti szabálytalanságot 
okoznak, függetlenül attól, hogy e bűncselekményeket szervezett bűnözés keretében követik el 
vagy sem.

Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto

Módosítás:43
5. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3. 
cikkben említett bűncselekményekért felelős 
természetes személyeket maximálisan 
legalább 4 év szabadságvesztés-büntetéssel 
sújthassák, ha e bűncselekményeket a 

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3. 
cikkben említett bűncselekményekért felelős 
természetes személyeket maximálisan 
legalább 4 év szabadságvesztés-büntetéssel 
sújthassák, ha e bűncselekményeket a
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szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló 
… kerethatározat értelmében vett 
bűnszervezet keretében követték el, 
valamint ha e bűncselekmények személyek 
egészségét és biztonságát veszélyeztetik.

szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló 
… kerethatározat értelmében vett 
bűnszervezet keretében követték el, vagy ha 
e bűncselekmények személyek egészségét és 
biztonságát veszélyeztetik.

Or. fr

Indokolás

A személyek egészségére vagy biztonságára vonatkozó kockázatnak nem kell egy bűnügyi 
szervezethez tartozáson kívül további vagy halmozott kritériumoknak lenniük, hanem kellően 
súlyos kritériumoknak kell lenniük ahhoz, hogy egy ilyen bűncselekményért felelős 
természetes személyt megbüntessenek.

Módosítás, előterjesztette:Herczog Edit

Módosítás:44
5. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3. 
cikkben említett bűncselekményekért felelős 
természetes vagy jogi személyekre 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
szankciókat szabjanak ki. E büntetéseknek 
büntetőjogi vagy nem büntetőjogi jellegű 
pénzbírságokban kell testet ölteniük:

(2) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3. 
cikkben említett bűncselekményekért felelős 
természetes vagy jogi személyekre 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
szankciókat szabjanak ki. E büntetéseknek 
büntetőjogi vagy nem büntetőjogi jellegű 
pénzbírságokban kell testet ölteniük.

a) a legsúlyosabb esetektől eltérő esetekre 
maximálisan legalább 100 000 euró;
b) az (1) bekezdésben említett esetekben 
maximálisan legalább 300 000 euró.

Or. en

Indokolás

Egyes tagállamok nem írnak elő maximális pénzbírságot a szellemi tulajdonjogokat sértő 
bűncselekményekért. A pénzbírságoknak korlátlanoknak kellene  maradniuk. A kalózkodás 
vagy a kereskedelmi hamisítás egyes eseteiben egy 100 000 euró összegű pénzbírság nem 
elegendő. Mivel jogi személyt nem lehet bebörtönözni, és lényegében a pénzbírság az egyetlen 
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büntetőjogi kárpótlás, nem kellene korlátozni a pénzbírság összegét. Ezenkívül, ha a javaslat 
felső értékhatárt ír elő a pénzbírságokra vonatkozóan, olyan mechanizmust kellene a 
javaslatban előírni, amely e pénzbírság- összegek rendszeres felülvizsgálatának elvégzésére 
kötelezi az EU-t vagy a tagállamokat.

Módosítás, előterjesztette:Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás:45
5. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3. 
cikkben említett bűncselekményekért felelős 
természetes vagy jogi személyekre 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
szankciókat szabjanak ki. E büntetéseknek 
büntetőjogi vagy nem büntetőjogi jellegű 
pénzbírságokban kell testet ölteniük:

(2) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3. 
cikkben említett bűncselekményekért felelős 
természetes vagy jogi személyekre 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
szankciókat szabjanak ki. E büntetéseknek 
büntetőjogi vagy nem büntetőjogi jellegű 
pénzbírságokban kell testet ölteniük.

a) a legsúlyosabb esetektől eltérő esetekre 
maximálisan legalább 100 000 euró;

Pénzbeli szankciók esetében az egyes 
tagállamok bíráinak ítéletükben meg kell 
határozniuk a pénzbírság összegét, 
figyelembe véve az okozott kárt, a 
bűncselekmény tárgyának értékét vagy az 
abból származó hasznot, emellett minden 
esetben alapvető elemként kell figyelembe 
venni a vétkes vagyoni helyzetét, amely a 
vagyonából, a jövedelmeiből, a családi 
jogaiból és kötelezettségeiből, valamint az 
egyéb személyes körülményeiből következik.

b) az (1) bekezdésben említett esetekben 
maximálisan legalább 300 000 euró.

Or. es

Indokolás
A szellemei tulajdonjogokat sértő bűncselekményekre alkalmazandó pénzbírságok rögzített 
összegének meghatározása, ahogy ez a cikk előírja, túl merevnek tűnik, és kétségkívül nehezen 
összeegyeztethető a szubszidiaritás elvével. A módosítás tiszteletben tartja ezt az elvet, 
miközben teljesen megőrzi azt a harmonizációs célkitűzést, amelyre e javaslat törekszik.
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Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto

Módosítás:46
5. cikk, (2) bekezdés, a) pont

a) a legsúlyosabb esetektől eltérő esetekre 
maximálisan legalább 100 000 euró;

a) a legsúlyosabb esetektől eltérő esetekre 
maximálisan legalább 300 000 euró, amely 
a hamisító által elért nyereség összegének 
ötszöröséig terjedhet;

Or. fr

Indokolás
A pénzbírságokat visszatartóbb erejűvé kell tenni, és a kérdéses gazdasági és pénzügyi 
dimenziókkal koherenssé kell tenni azokat. Ezen az alapon érdekes lenne, ha e pénzbírságokat 
arányítani lehetne a hamisító által elért nyereséghez: a pénzügyi ágazatban a pénzpiaci 
hatóság így az elért haszon összegének tízszereséig terjedő pénzbírságot szabhat ki. Ez elég 
visszatartó erejűnek tűnik ahhoz, hogy hivatkozásként szolgáljon.

Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto

Módosítás:47
5. cikk, (2) bekezdés, b) pont

b) az (1) bekezdésben említett esetekben 
maximálisan legalább 300 000 euró.

b) az (1) bekezdésben említett esetekben 
maximálisan legalább 600 000 euró, amely
a hamisító által elért nyereség összegének 
tízszereséig terjedhet.

Or. fr

Indokolás
A pénzbírságokat visszatartóbb erejűvé kell tenni, és a kérdéses gazdasági és pénzügyi 
dimenziókkal koherenssé kell tenni azokat. Ezen az alapon érdekes lenne, ha e pénzbírságokat 
arányítani lehetne a hamisító által elért nyereséghez: a pénzügyi ágazatban a pénzpiaci 
hatóság így az elért haszon összegének tízszereséig terjedő pénzbírságot szabhat ki. Ez elég 
visszatartó erejűnek tűnik ahhoz, hogy hivatkozásként szolgáljon.
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Módosítás, előterjesztette:Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás:48
5. cikk, (2) bekezdés, ba) pont (új)

ba) jogi személy esetében annak 
jövedelmével arányban.

Or. pl

Indokolás
E téren precedensként hivatkozni lehet a hajók által okozott szennyezések megtorlására 
vonatkozó jogi keret megerősítésére irányuló kerethatározat tervezetének 6. cikkére (a Tanács 
UE 9810/05. sz. dokumentuma).

Módosítás, előterjesztette:Herczog Edit

Módosítás:49
6. cikk

A tagállamok elfogadják az ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy képesek legyenek a 
bűncselekményekből származó jövedelmek, 
vagyon és az elkövetéshez használt 
eszközök elkobzásáról szóló, 2005. február 
24-i 2005/212/IB kerethatározat 3. cikkében 
előírt rendelkezéseknek megfelelően elítélt 
természetes vagy jogi személy tulajdonában 
álló vagyon akár egészben, akár részben való 
elkobzására, legalább akkor, ha a 
bűncselekményeket a szervezett bűnözés 
elleni küzdelemről szóló, … kerethatározat 
értelmében vett szervezett bűnözés 
keretében követték el, valamint ha e 
bűncselekmények mások egészségét és 
biztonságát veszélyeztetik.

A tagállamok elfogadják az ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy képesek legyenek a 
bűncselekményekből származó jövedelmek, 
vagyon és az elkövetéshez használt 
eszközök elkobzásáról szóló, 2005. február 
24-i 2005/212/IB kerethatározat 3. cikkében 
előírt rendelkezéseknek megfelelően elítélt 
természetes vagy jogi személy tulajdonában 
álló vagyon akár egészben, akár részben való 
elkobzására, legalább akkor, ha a 
bűncselekmények súlyos bűncselekmények, 
valamint ha e bűncselekmények mások 
egészségét és biztonságát veszélyeztetik.

Or. en
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Indokolás

Aggasztó, hogy a 6. cikk csak a „szervezett bűnözés” keretében elkövetett bűncselekményekre 
korlátozódik. Ez a cikk csak akkor lesz hasznos, ha a jogok jogosultjainak súlyos üzleti kárt 
okozó valamennyi bűncselekményre alkalmazzák, függetlenül attól, hogy e bűncselekményeket 
szervezett bűnözés keretében követték el vagy sem. A keretirányelvre irányuló javaslat 6. 
cikkében tehát törölni kell a „szervezett bűnözésre” való hivatkozást, és azt a „súlyos 
bűncselekmények” kifejezéssel kell felváltani.

Módosítás, előterjesztette:Jan Březina

Módosítás:50
6. cikk

A tagállamok elfogadják az ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy képesek legyenek a 
bűncselekményekből származó jövedelmek, 
vagyon és az elkövetéshez használt 
eszközök elkobzásáról szóló, 2005. február 
24-i 2005/212/IB kerethatározat 3. cikkében 
előírt rendelkezéseknek megfelelően elítélt 
természetes vagy jogi személy tulajdonában 
álló vagyon akár egészben, akár részben való 
elkobzására, legalább akkor, ha a 
bűncselekményeket a szervezett bűnözés 
elleni küzdelemről szóló, … kerethatározat 
értelmében vett szervezett bűnözés 
keretében követték el, valamint ha e 
bűncselekmények személyek egészségét és 
biztonságát veszélyeztetik.

A tagállamok, az alapvető jogok tiszteletben 
tartásával, elfogadják az ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy képesek legyenek a 
bűncselekményekből származó jövedelmek, 
vagyon és az elkövetéshez használt 
eszközök elkobzásáról szóló, 2005. február 
24-i 2005/212/IB kerethatározat 3. cikkében 
előírt rendelkezéseknek megfelelően elítélt 
természetes vagy jogi személy tulajdonában 
álló vagyon akár egészben, akár részben való 
elkobzására, legalább akkor, ha a 
bűncselekményeket a szervezett bűnözés 
elleni küzdelemről szóló, … kerethatározat 
értelmében vett szervezett bűnözés 
keretében követték el, valamint ha e 
bűncselekmények személyek egészségét és 
biztonságát veszélyeztetik.

Or. cs

Indokolás

Az alapvető jogok súlyos megsértéséről van szó, és ilyen esetekben a tagállamoknak 
tiszteletben kell tartaniuk  az alapvető jogokat.
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Módosítás, előterjesztette:Umberto Guidoni és Patrizia Toia

Módosítás:51
6. cikk

A tagállamok elfogadják az ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy képesek legyenek a 
bűncselekményekből származó jövedelmek, 
vagyon és az elkövetéshez használt 
eszközök elkobzásáról szóló, 2005. február 
24-i 2005/212/IB kerethatározat 3. cikkében 
előírt rendelkezéseknek megfelelően elítélt 
természetes vagy jogi személy tulajdonában 
álló vagyon akár egészben, akár részben való 
elkobzására, legalább akkor, ha a 
bűncselekményeket a szervezett bűnözés 
elleni küzdelemről szóló, … kerethatározat 
értelmében vett szervezett bűnözés 
keretében követték el, valamint ha e 
bűncselekmények személyek egészségét és 
biztonságát veszélyeztetik.

A tagállamok elfogadják az ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy képesek legyenek a 
bűncselekményekből származó jövedelmek, 
vagyon és az elkövetéshez használt 
eszközök elkobzásáról szóló, 2005. február 
24-i 2005/212/IB kerethatározat 3. cikkében 
előírt rendelkezéseknek megfelelően elítélt 
természetes vagy jogi személy tulajdonában 
álló vagyon akár egészben, akár részben való 
elkobzására  akkor, ha a bűncselekményeket 
a szervezett bűnözés elleni küzdelemről 
szóló, … kerethatározat értelmében vett 
szervezett bűnözés keretében követték el, 
valamint ha e bűncselekmények személyek 
egészségét és biztonságát veszélyeztetik.

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto

Módosítás:52
6. cikk

A tagállamok elfogadják az ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy képesek legyenek a 
bűncselekményekből származó jövedelmek, 
vagyon és az elkövetéshez használt 
eszközök elkobzásáról szóló, 2005. február 
24-i 2005/212/IB kerethatározat 3. cikkében 
előírt rendelkezéseknek megfelelően elítélt 
természetes vagy jogi személy tulajdonában 
álló vagyon akár egészben, akár részben való 
elkobzására, valamint akkor, ha a 
bűncselekményeket a szervezett bűnözés 
elleni küzdelemről szóló, … kerethatározat 
értelmében vett szervezett bűnözés 

A tagállamok elfogadják az ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy képesek legyenek a 
bűncselekményekből származó jövedelmek, 
vagyon és az elkövetéshez használt 
eszközök elkobzásáról szóló, 2005. február 
24-i 2005/212/IB kerethatározat 3. cikkében 
előírt rendelkezéseknek megfelelően elítélt 
természetes vagy jogi személy tulajdonában 
álló vagyon akár egészben, akár részben való 
elkobzására, legalább akkor, ha a 
bűncselekményeket a szervezett bűnözés 
elleni küzdelemről szóló, … kerethatározat 
értelmében vett szervezett bűnözés 
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keretében követték el, valamint ha e 
bűncselekmények személyek egészségét és 
biztonságát veszélyeztetik.

keretében követték el, vagy ha e 
bűncselekmények személyek egészségét és 
biztonságát veszélyeztetik.

Or. fr

Indokolás

Tanácsosabb az elítélt természetes vagy jogi személyhez tartozó vagyontárgyak elkobzása 
eseteinek körét kibővíteni, az elkövetett bűncselekmények keretére vonatkozóan inkább egy 
alternatív, mint kumulatív formulát alkalmazva.

Módosítás, előterjesztette:Umberto Guidoni, Patrizia Toia és Vladimír Remek

Módosítás:53
6a. cikk (új)

6a. cikk
A tagállamok biztosítják, hogy büntetőjogi, 
polgári jogi és eljárási intézkedések 
alkalmazásával tiltható és szankcionálható 
legyen a büntetőjogi szankciókra vonatkozó 
fenyegetéssel való bármilyen visszzaélés 
A tagállamok tiltják az eljárásokkal való 
visszaélést, különösen akkor, ha 
büntetőjogi intézkedéseket alkalmaznak 
polgári jogi rendelkezések betartatása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Az a lehetőség, amellyel a jogosult a bűncselekményektől való elrettentéshez rendelkezik, 
annál nagyobb, minél inkább sújthatók büntetőjogi szankciókkal e bűncselekmények. 
Ezenkívül eljárási visszaéléseket is számításba lehet venni. A szerzői jogok terén a büntetőjogi 
szankciók harmonizációja ezért kivédésekre is kötelez. A nemzetközi jog és az európai jog 
megköveteli a szellemi tulajdonjogokkal való visszaélés megelőzését.
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Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto

Módosítás:54
7. cikk, 1. albekezdés

A tagállamok biztosítják, hogy a szellemi 
tulajdonjogok érintett jogosultjai vagy 
megbízottjaik, valamint hogy a szakértők 
segíthessék a közös nyomozócsoportok által 
a 3. cikkben említett bűncselekményekkel 
kapcsolatban végzett nyomozásokat.

A tagállamok biztosítják, hogy a szellemi 
tulajdonjogok érintett jogosultjai vagy 
megbízottjaik segíthessék a közös 
nyomozócsoportok által a 3. cikkben említett 
bűncselekményekkel kapcsolatban végzett 
nyomozásokat.

Or. fr

Indokolás

A szakértőkre vonatkozóan lásd a (8) preambulumbekezdés módosításának indokolását.

Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto

Módosítás:55
7. cikk, 1a. albekezdés (új)

Ennek érdekében a szellemi tulajdonjogok 
jogosultjai kapnak a nyomozáshoz 
kapcsolódó információkat, különösen a 
következőkre vonatkozóan:
– a cselekményeknek és a lefoglalás 
helyének a körülményei;
– a kihallgatott személyek száma;
– az érintett árucikkek vagy vagyontárgyak 
száma.

Or. fr

Indokolás

A nyomozásokat illetően helyénvaló, hogy az érintett szellemi tulajdonjogok jogosultjai 
alapvető ténybeli információkat (cselekmények, helyszínek, kihallgatások, mennyiségek) 
kapjanak ahhoz, hogy hatékonyan és világosan elősegítsék a nyomozást.
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Módosítás, előterjesztette:Umberto Guidoni és Patrizia Toia

Módosítás:56
8. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikkben 
említett bűncselekményekkel kapcsolatos 
nyomozás vagy büntetőeljárás megindítása 
ne függjön a bűncselekmény sértettjének 
feljelentésétől, legalábbis akkor, ha a 
bűncselekményt a tagállam területén 
követték el.

törölve

Or. en

Indokolás

A büntető nyomozást végző hatóságok nem járhatnának el saját kezdeményezésükre azt 
megelőzően, hogy a jogosult feljelentést tesz; mivel a használati engedélyre vonatkozó 
rendelkezéseket nem hozták nyilvánosságra, a jogosultnak alapvető joga, hogy saját belátása 
szerint rendelkezzen a jogaival.

Módosítás, előterjesztette:Paul Rübig

Módosítás:57
8. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikkben 
említett bűncselekményekkel kapcsolatos
nyomozás vagy büntetőeljárás megindítása 
ne függjön a bűncselekmény sértettjének 
feljelentésétől, legalábbis akkor, ha a 
bűncselekményt a tagállam területén 
követték el.

Ha egy tagállam a 3. cikkben említett 
bűncselekményekkel kapcsolatos
eljárásokat vádemeléstől vagy a jogok 
jogosultja által tett feljelentéstől teszi 
függővé, meghozza az annak biztosításához 
szükséges rendelkezéseket, hogy a 
nyomozásért felelős szervek vagy 
hatóságok:
a) az érintett jogok jogosultját értesítik a 
lehetséges bűncselekményről, ha annak 
gyanúja áll fenn, hogy sérelem érhet egy 
szellemi tulajdonjogot;
b) kellően megalapozott gyanú esetén a 
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jogok jogosultjának értesítését követő 
három munkanapon belül biztonságba 
helyezhetik a vagyontárgyakat annak 
érdekében, hogy a jogosult feljelentést 
tehessen, vagy eljárásokat indíthasson.

Or. de

Indokolás
A Bizottság egy hivatalos rendszert javasol. Noha egyes tagállamok magán jellegű 
rendszerrel is rendelkeznek, amelyek lehetővé tesznek bizonyos büntető nyomozást, ha a 
polgári jogi cselevések nem elegendőek. Lehetővé kell tenni e rendszerek megőrzését. Ha a 
hatóságok kalózkodási esetekről értesülnek, fontos, hogy a kérdéses jogok jogosultja 
értesüljön a feltételezett bűncselekményről, és hogy a sértett javakat időlegesen biztonságba 
helyezzék.

Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto

Módosítás:58
8. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikkben 
említett bűncselekményekkel kapcsolatos 
nyomozás vagy büntetőeljárás megindítása 
ne függjön a bűncselekmény sértettjének 
nyilatkozatától vagy feljelentésétől, 
legalábbis akkor, ha a bűncselekményt a 
tagállam területén követték el.

A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikkben 
említett bűncselekményekkel kapcsolatos 
nyomozás vagy büntetőeljárás a 
bűncselekmény sértettjének nyilatkozata és 
feljelentése hiányában is megindulhasson, 
legalábbis akkor, ha a bűncselekményt a 
tagállam területén követték el.

Or. fr

Indokolás

Koherenssé tétel. Lásd a (9) preambulumbekezdés módosításának indokolását.
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